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فناوری تحریک با استفاده از چند شاخهی جانبی (استخوان ماهی)
رضا اخزری* ،فرزاد برزگر ،کارشناسیارشد مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت فلور شایق ،رئیس فناوری و نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت  

چکیده

اطالعات مقاله

در بس��یاری از موارد ،چاههای نفت کربناته با اس��تفاده از تزریق اسید یا شکافت اسیدی با هدف افزایش
تاریخ ارسال به د   اور99/01/26 :
بهرهوری تحریک میش��وند .تحریک با استفاده از شکافت با چالشهایی همراه است ،زیرا تمام بازههای
تاریخ پذیرش د   اور99/02/19 :
مورد هدف باید بهطور مداوم تحریک ش��وند .همچنین پیشبینی رشد شکافهای هیدرولیکی در جهت
عمودی میتواند س��خت باش��د که در نتیجه ممکن است ریسک وارد شدن به سازندهای آبی یا گازی را
ایجاد کند .در نتیجه میتوان گفت که این عملیات ها میتوانند پیچیده و پرهزینه باشند و همچنین به
چالشهای زیس��تمحیطی منجر ش��وند .فناوری تحریک با استفاده از چند شاخهی جانبی 1که بهدلیل
2
چند ش��اخه بودن و تش��ابه ظاهری ابزار استفاده شده به اسکلت ماهی با عنوان فناوری استخوان ماهی
شناخته شده است ،یک روش ساده ،کارآمد و قابل کنترلتر تحریک با اثرات زیستمحیطی کمتر است
که اخیرا توسعه داده شده و بهصورت میدانی مورد استفاده قرار گرفته است .این فناوری با ایجاد تعداد
زیادی ش��اخهی جانبی از دهانهی چاه به داخل س��ازند ،چاه را تحریک میکند .این فناوری از س��یاالت
کمتری اس��تفاده میکند ،خط��ر آلودگی آبهای زیرزمین��ی را کاهش میده��د و باعث حذف جریان
برگش��تی سیال ناشی از انگیزش میش��ود .در این مقاله ،ابتدا مقدمه ای کوتاه در ارتباط با تحریک چاه
و ضرورت و اهمیت آن بیان ش��ده اس��ت .در ادامه ،فناوری اس��تخوان ماهی معرفی و تکامل آن مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .همچنین نخستین نصب آزمایشی این فناوری در یک چاه افقی در مخزن
کربناتهی آستین در تگزاس ،در سال  ۲۰۱۴بررسی میشود .این نصب آزمایشی ،کارآیی و اثربخشی این
فناوری انگیرش��ی را با ایجاد  ۶۰ش��اخهی جانبی ،هرکدام بهطول  ۴۰فوت ،در عرض چند ساعت پمپاژ واژگان کلید ی:
چندش��اخه  ی جانب��ی ،فن��اوری تحریک،
اثبات کرده است .در نهایت نیز مزایای استفاده و همچنین راهبرد پیادهسازی این فناوری بیان میشود .فناوری استخوان ماهی.
مقدمه

ب��ا توجه به افزایش تقاضا ب��رای نفت و گاز در س��الهای اخیر ،متولیان
صنای��ع نف��ت و گاز در فکر یافت��ن روشهای جدید و با بازدهی بیش��تر
جهت تولید هیدروکربن از مخازن هس��تند .ت��ا امروز روشهای متفاوتی
ب��رای افزایش میزان بهره دهی چاه ها ارائه و انجام شده اس��ت ،که هریک
می توانند به طریقی موجب بهبود عملکرد چاه ها شوند .روشهای تحریک
چاه بهمنظور بهبود در میزان تولید و سرعت بخشیدن به تولید نفت و گاز
در میادین مختلف بهکار میروند .روش انگیزش ،متناس��ب با ویژگیهای
خاص هر سازند انتخاب میشود .گاهی اوقات یک چاه دارای نفوذپذیری
پایین است ،بنابراین انگیزش با اسید ،نفتخام یا بخار الزم است تا سنگ،
متخلخل شود و تولید از مخزن آغاز شود .انگیزش همچنین زمانی استفاده
میشود که نیاز است نفوذپذیری و جریان از یک چاه بهبود داده شود .از
آنجاییکه بیش از 85درصد مخازن هیدروکربنی کشورمان از نوع کربناته
بوده و اکثر آنها با معضل افت فش��ار مواجه هستند ،استفاده از روشهای
مناسب انگیزشی جهت بهبود تولید ،ضروری بهنظر میرسد .اسیدکاری و
شکست هیدرولیکی دو روش اساسی انگیزش چاه هستند .در اسیدکاري

تاریخ ارسال نویسند   ه99/01/18 :

از اس��یدهای آلی ،معدنی و ی��ا ترکیبی از این اس��یدها ،به تنهایی و یا با
مواد فعالکنندهی س��طحی ،ضدخوردگی و ...برای تحریک چاه اس��تفاده
می ش��ود .در این عملیات ،اسید با دبی و فشارهای طراحی شده به درون
دهانهی چاه تزریق می شود .اسیدکاری با از بین بردن آسیب سازند ضریب
پوسته را تا حد زیادی کاهش و تولید از چاه را افزایش می دهد .این روش
در مخازن کربناته کاربرد بیش��تری دارد ]1[.شکست هیدرولیکی روشی
است که با ایجاد ش��کاف در سنگ مخزن موجب تحریک تولید چاه های
نفت و گاز می شود .شکاف هیدرولیکی بهوسیلهی تزریق سیال با سرعت
بیش��تر از ظرفیت جریان��ی مخزن ایجاد و با تزری��ق پروپانت نگهداری و
حفظ می شود .بهعبارت دیگر ،شکست هیدرولیکی ،فرآیندی است که در
آن س��یال با نرخ تزریق نس��بتا باالی درونچاهی به سازند با نفوذپذیری
پایین پمپ می ش��ود .قبل از پمپ کردن س��یال ،یک مشبکسازی اولیه
در دیوارهی چاه انجام می ش��ود .همزمان با پمپ ش��دن س��یال ،فشار در
چاه افزایش می یابد .این عملیات تا زمانی ادامه پیدا میکند که فش��ار به
حد الزم جهت آغاز شکس��ت برسد و ش��کاف در دیوارهی چاه رشد کند.

* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()reza.akhzari@gmail.com
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این روش بیش��تر در مخازن ماسه ای مورد اس��تفاده قرار می گیرد .ایجاد
ش��کاف باعث کاهش ضریب پوس��ته و نیز افزایش قابلیت هدایت جریان
بهسوی چاه می شود ]2[.فناوری اس��تخوان ماهی اساسا جایگزینی برای
شکافت هیدرولیکی به مهندسان ارائه میکند .هدف این فناوری افزایش
به��رهوری چاه ،یا قابلیت تزریق در چاههای تزریقی ،با اتصال بهتر مخزن
به چاه اس��ت .این فناوری در سازندهایی با نفوذپذیری پایین برای ایجاد
پوس��تهی منفی شبیه به فرآیند شکافت هیدرولیکی برای مخازنی عملی
و کاربردی است که]3[:
دارای شکافت طبیعی ،الیهای یا بخشبندی شده هستند.
مانعی برای داشتن شکافت هیدرولیکی ندارند.
در جایی که قرارگیری شکافت هیدرولیکی چالشبرانگیز است ،تحلیل
رفتهاند.
از دقت عمق کافی برای قرارگیری چاه برخوردار نیستند.
 -2فناوری استخوان ماهی

فناوری اس��تخوان ماهی یک روش نوین ب��رای انگیزش چاههای حفره
باز اس��ت .در این روش عالوه بر انگیزش چاه ،یک عملیات تکمیل دائم
برای چاههای افقی و قائم حفره باز انجام میش��ود .در واقع این فناوری
یک روش تکمیل چاه حفره باز است که بدون داشتن مشکالت شکافت
هیدرولیک��ی ،چاه و مخزن را بههم متصل میکند ]3[.همان گونه که در
ش��کل ۱نشان داده شده اس��ت ،در این فناوری با توجه به نوع سازند از
دو نوع لولهی آس��تری جانبی 3جهت ایجاد ش��اخههای جانبی استفاده
میش��ود .لولهی آس��تری جانبی که از روش تزریق پرفش��ار اس��تفاده
4
میکند ،ش��امل چهار لوله با قطر کم و مقاومت باال اس��ت که س��وزن
نامیده میش��وند که هر کدام از سوزنها یک افش��انک 5در انتها دارند.
این نوع لولهی آس��تری جانبی در س��ازندهای کربناته ،زغالس��نگی و
نفت س��نگین بهکار میرود .همچنین لولهی آستری جانبی که از روش
حفاری اس��تفاده میکند و دریم الینر 6نامیده میشود ،شامل سه سوزن
است که در ابتدای هر کدام از سوزن ها یک توربین جهت کنترل جریان
س��یال حفاری و در انتهای آنها یک متهی کوچک جهت حفاری تعبیه
شده است .دریم الینر در تمام سازندها از جمله سازندهای ماسهسنگی
فش��رده استفاده میشود .لولههای آس��تری جانبی از یک پوشش جامد
س��اخته ش��دهاند و از قطعات جداییناپذیر لولهی آستری اصلی در چاه
بدون جداره هس��تند که در طول سازند و در جاییکه انگیزش ،مطلوب
اس��ت بر روی لولهی آس��تری اصلی قرار میگیرند .س��وزنها در داخل
لولهی آس��تری جانبی ،محل تماس لولهی آستری جانبی و اصلی ،قرار
میگیرند .برای تحریک چاه با استفاده از فناوری استخوان ماهی ،لولهی
آس��تری با یک آویز استاندارد آویزان میشود تا لولههای آستری جانبی
در مح��ل موردنظر قرار گیرن��د .در ادامه با توجه به نوع س��ازند و ابزار
مورد اس��تفاده تزریق پرفشار سیال یا گردش گل حفاری انجام میشود.
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در روش تزریق پرفش��ار سیال ،س��یال موردنظر HCl ،برای سازندهای
کربناته ،پمپاژ میش��ود .این سیال از افش��انک انتهای سوزن ها با فشار
باال به داخل س��ازند تزریق میشود و س��ازند جلوی لولهها با ترکیبی از
فرس��ایش و تجزیهی ش��یمیایی اسید روبرو میش��ود .اختالف فشار در
طول لولهی آس��تری ،س��وزنها را به داخل س��ازند هدایت میکند و تا
زمانیکه س��وزنها بهطور کامل باز شوند ،در سنگ نفوذ میکنند .فشار
معمولی تزریق 3000 psi ،7اس��ت .در روش دریم الینر گردش س��یال
حفاری موجب چرخش توربینها و در ادامه ،نفوذ س��وزن ها با استفاده
از متههای انتهای آنها به داخل س��ازند میشوند .تمام شاخههای جانبی
بهط��ور همزمان در طول فعالیت کوتاهم��دت پمپاژ یا گردش گل ایجاد
میش��وند و به تکمیل چاه ب��ا ایجاد چندین ش��اخهی جانبی از لولهی
مرکزی منجر میشوند(.ش��کل )۳میزان نفوذ برای س��وزنها به ترکیب
سازند ،تخلخل ،دمای پایین چاه ،پیکربندی نازل ،سیال تزریقی و فشار
ی تقریب��ی  ۴۰درجه از لولهی
تزریق بس��تگی دارد .س��وزنها با زاویه 
آس��تری جانبی خارج میشوند .خم ش��دن از طریق دریچهی خروجی
باع��ث ایجاد ش��اخههای جانبی با یک زاویهی نهای��ی حدود  ۹۰درجه
نس��بت به چاه میش��ود .س��وزنها ممکن اس��ت به مکانیزم شناسایی
مثبت 8مجهز باش��ند ک��ه جریان را هنگامیکه س��وزن بهطور کامل باز
میش��ود (نفوذ میکند) قطع میکند .کفشک ش��ناور 9مناسب موجب
گردش لولهی آس��تری در هن��گام راندن در چاه میش��ود اما در روش
تزریق پرفش��ار تماس با اسید را میبندند تا سیستم فشار بستهای برای
تزریق ایجاد ش��ود .بس��ته به طول چاه افقی ،دمای پایین چاه و تعداد
ش��اخههای جانبی ،تعدادی از لنگرهای حفرهی باز در لولهی آس��تری
قرار میگیرند تا مانع حرکت محوری این لوله در حین تزریق اس��ید یا
گردش س��یال حفاری شوند .نفوذ س��وزن ها به داخل سازند ،تونلهای
جانبی به قطر  1/2تا  3/4اینچ یا بزرگتر ایجاد میکنند .نفت عمدتا در
فضای بین شاخههای جانبی و س��وزنها به داخل چاه ،جاری میشود،
جاییکه از طریق ش��یرهای تولیدی وارد لولهی آس��تری جانبی ،لولهی
آس��تری تولیدی و نهایتا باالی چاه میش��ود .هر لولهی آستری جانبی
دو دریچ��هی تولیدی دارد که  ۱۸۰درجه فاصله دارند .این دریچهها در
طول فرآیند تزریق ،مانع جریان خروجی میشوند ،اما جریان ورودی را
در طول تولید فعال میکنند]3[.
فناوری اس��تخوان ماهی در طول چند سال گذش��ته بارها آزمایش شده
اس��ت .عالوه بر تس��ت واجد ش��رایط و بهینه بودن ه��ر بخش بهصورت
جداگانه ،آزمایش��ات کامل در چاههای آزمایش��ی انجام ش��ده است .این
آزمایشها نفوذ  ۴۰فوتی س��وزنها ،تزریق همزمان و مس��یر سوزنها را
تایید کرده اس��ت .آزمایشهای سیستم مقیاس کامل دیگری برای تایید
توالی عملیات با بستن کفشک شناور آزادکنندهی اسید ،قرار دادن لنگر،
تزریق ،فعالس��ازی مکانیزم شناسایی مثبت و باز کردن دریچههای تولید
با موفقیت انجام شده است.
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 -3مزایای استفاده از فناوری استخوان ماهی

با اس��تفاده از ای��ن فناوری ،تا حدود  ۲۰۰کان��ال جانبی در مخزن ایجاد
میشود که هریک  ۴۰فوت طول دارند و به اپراتور این امکان را میدهند
تا نرخ بازیافت را افزایش دهد و مخزن را س��ریعتر از شکافت هیدرولیک
تخلی��ه کند .ش��کافت هیدرولیکی با چالشهایی همراه اس��ت ،زیرا تمام
بازههای مورد هدف باید بهطور مداوم تحریک شوند .همچنین پیشبینی
رشد ش��کافهای هیدرولیکی در جهت عمودی میتواند سخت باشد که
در نتیجه ممکن اس��ت ریس��ک وارد شدن به س��ازندهای آبی یا گازی را
ایج��اد کند .در نتیجه میتوان گفت که ای��ن عملیات میتواند پیچیده و
پرهزینه باشد .در مقابل استفاده از چندین کانال کوچکتر ،خطر بیش از
حد نفوذ کردن در س��نگ را محدود میکند .این فناوری کمتر از ۵درصد
از سیال و مواد شیمیایی که بهصورت طبیعی در عملیات شکست استفاده
میش��ود نیاز دارد ک��ه منجر به کاهش هزینهها و اثرات زیس��تمحیطی
ناشی از آلودگی آبهای زیرزمینی و همچنین در معرض سیال انگیزشی
بازیافتی قرار گرفتن شود .اثرات مستقیم زیستمحیطی ناشی از انگیزش
چاه ش��امل آلودگی منابع آبی ،ایجاد زلزله و تاثیر بر کیفیت هوا میشود.
اس��تفاده از مواد ش��یمیایی کم خطرتر باعث کاه��ش آلودگی منطقهی
اطراف آن میش��ود .این فناوری همچنین اس��تفاده از نیروی انس��انی و
تجهی��زات گرانقیمت را به حداقل میرس��اند .کل عملیات بدون نیاز به

 1انواع لولهی آستری جانبی در فناوری استخوان ماهی[]4

 2تکمی��ل چاه با اس��تفاده از فناوری اس��تخوان ماهی ب��ه روش تزریق
پرفشار (باال) و دریم الینر (پایین)[]5

آوردن کامیون یا یک کشتی به محل حفاری میتواند انجام شود .کاهش
نیروی انس��انی و سادگی سیس��تم به این معنا است که این فناوری یک
گزینهی امنتر با کاهش خطر آسیب رسیدن به کارکنان است .همچنین
به��رهوری فناوری تحریک با اس��تفاده از چند ش��اخهی جانبی در طول
زمان کاهش نمییابد ،که این امر در مورد چاههایی که در آنها ش��کافت
ایجاد میش��ود بهعلت بسته شدن شکافت وجود دارد .این سیستم بسیار
کارآمدتر از حفاری شاخههای جانبی مرسوم است و میتواند سریعتر چاه
را تخلی��ه کند .این فناوری بهوس��یلهی پیشبینی میزان نفوذ و موقعیت
شاخههای جانبی از ورود آب و گازهای ناخواسته ممانعت بهعمل میآورد.
این فن��اوری همچنین به تس��ریع رون��د حفاری با ح��ذف عملیاتهای
س��یمانکاری ،مشبکس��ازی ،پاکسازی ،راندن رش��تههای شکافت و...
کمک میکند .همچنین تدارکات با توجه به استفاده از پمپهای برقی و
سیاالت کمتر ،ساده میشود]6[.
در نتیج��ه میتوان گفت که این سیس��تم بدون کاهش دقت ،س��رعت و
س��ادگی را ارائه میکند و گزینهای کارآمدتر و ایمنتر نسبت به عملیات
شکس��ت است .س��هولت عملیات و یکپارچهسازی بهمعنای ساعات کاری
کمت��ر موردنیاز برای تکمیل انگیزش مخزن اس��ت .فرآیندی که معموال
چند روز طول میکشد امروزه تنها چند ساعت طول میکشد که ریسک
آسیب از دست دادن زمان 10را نیز کاهش میدهد.
بهطور خالصه مزایای استفاده از این فناوری را میتوان شامل موارد زیر دانست:
افزایش نرخ بازیافت
کاهش زمانی فعالیت انگیزش از روز به ساعت
کاهش استفاده از سیاالت و مواد شیمیایی تا ۹۵درصد
بهبود ایمنی
افزایش تولید چاه
افزایش عملکرد تزریقکننده
افزایش نقاط تماس در مکانی که نفوذپذیری پایین است
اتصال مخازن چینهای یا دارای شکست طبیعی
دور زدن موانع نفوذپذیری
انگیزش مخازن هدف با دقت باال
اجتناب از تولید آب یا گاز ناخواسته بهخاطر تعیین محل و میزان نفوذ
قابل پیشبینی شاخههای جانبی
ورود به نقاط مناسب
انجام تحریک چاه برای فواصل مختلف بر اس��اس سیستمهای فشاری
متفاوتی که دارند
11
اطمینان از عدم قطع ش��دن جریان با کاهش پدیدههای کاهش فشار
و مخروطشدگی
 -4سابقه ی بهکارگیری فناوری استخوان ماهی

مطالعه روی این فناوری از س��ال  2009و از طریق یک پروژهی صنعتی
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مشترک بین شرکت فیشبون ،شرکت نفت و گاز نروژی و استات اویل،12
انی ،13لوندین ،14نوآوری نروژ و ش��ورای تحقیقات نروژ آغاز شد .در حال
حاضر ،ده ش��رکت بزرگ نفتی از جمله ش��ل ،15توتال 16و بیپی 17از این
پ��روژه حمایت میکنند .الزم بهذکر اس��ت که با توجه ب��ه موفقیتآمیز
بودن بهکارگیری این فناوری در چند میدان نفتی ،تقاضا برای اس��تفاده
از این فناوری افزایش یافته اس��ت .همچنین فعالیت ش��رکت فیش��بون
برای بهکارگیری این فناوری در کش��ورهای عربی افزایش یافته است و با
کشورهای عربستان ،عمان ،قطر ،امارات و کویت در حال همکاری است.
این فناوری برای نخس��تین بار در س��ال  2013با استفاده از روش تزریق
پرفش��ار در یک میدان زغالس��نگی در جزیرهی سوماترا (اندونزی) برای
بررس��ی پتانس��یل منابع آن بهکار گرفته ش��د .چاه حفر شده عمودی و
دارای  2لولهی آستری جانبی بود که توانست تولید را نسبت به چاههای
اطراف 4 ،برابر افزایش دهد .همچنین یک سال بعد این فناوری در میدان
کربناتهی آستین ،تگزاس در یک چاه افقی بهصورت موفقیتآمیز با ایجاد
 60شاخهی جانبی به روش تزریق پرفشار بهکار گرفته شد و  ۳۰روز بعد
ش��رکت گزارش داد که چاه بهتر از هر زمان دیگری تولید میکند .تولید،
بیش از  8برابر افزایش یافت و ش��اخص تولید  ۳۰برابر افزایش یافت .در
ژوئن سال  2015نیز این فناوری در یک سازند سنگ آهکی فشرده دارای
شکس��تگی طبیعی بهنام بودا در تگزاس ،آمریکا بهصورت موفقیتآمیز با
اس��تفاده از  15لولهی آستری جانبی و ایجاد  60شاخهی جانبی به روش
تزریق پرفشار در مدت زمان پمپاژ  4ساعت نصب شد .در جوالی ،۲۰۱۵

 3شماتیک تکمیل چاه با استفاده از فناوری استخوان ماهی[]3

فناوری اس��تخوان ماهی برای نخس��تین بار با موفقیت در یک چاه افقی
جدید در یک سازند ماسهسنگی فشرده در دریای نروژ با ایجاد  48لولهی
آستری جانبی ( 144شاخهی جانبی) به روش دریم الینر و با استفاده از
 7لنگر حفره باز و در مدت زمان  6ساعت نصب شد]5[.
 -5مطالعهی میدانی

یک چاه آزمایش��ی در س��ازند کربناتهی آستین در ش��هر برازو ،تگزاس،
انتخاب ش��د .این چاه از قبل برای بس��تن و رهاس��ازی پس از  ۲۰س��ال
چرخهی عمر تولیدی مش��خص شده بود .این چاه از یک شاخهی جانبی
افقی بدون جداری به قطر  ۲/۱ ۶اینچ و در عمق حقیقی عمودی ۱۰۲۵۰
فوت تولید کرده اس��ت .س��ازند آس��تین در این منطقه یک سازند آهکی
فش��رده با تخلخل ۵درصد و نفوذپذیری  ۰.۵میلیدارس��ی است .اعتقاد
ب��ر این بود که س��ازند نزدیک این چاه ،تخلیه ش��ده و ه��دف اصلی این
نصب اطمینان از صحت مکانیکی سیستم بود .اپراتور از قبل به این نکته
پ��ی برده بود که چرخش برای نصب موفق لولههای آس��تری در چاههای
افقی موجود ،ضروری اس��ت که بههمین دلی��ل تجهیزات ،برای چرخش
برنامهریزی ش��ده بود .چاه ،س��طح سیال پایینی داش��ت و توانایی برای
ایجاد گردش حین راندن لولهی آستری وجود نداشت .زمینشناسی چاه
بهمنظور تعیین نقاط تحریک مناسب و همچنین عمق مناسب برای نصب
لولههای آس��تری جانبی و لنگرها مورد بررسی قرار گرفت .راندن لولهی
آس��تری و بهکارگیری سیستم تزریق پرفش��ار در محیطی با سطح سیال
پایین با توجه خاصی مدنظر قرار گرفت .تجهیزات آویز لولهی آس��تری و
ابزار عملیات برای تطبیق با سیس��تم فناوری اس��تخوان ماهی بررسی و
برنامهریزی ش��د .نمونههای مغزهی چاه آستین برای تعیین میزان نفوذ و
حجم اسید موردنیاز برای تاسیسات ،آزمایش شدند .نتایج این آزمایشات
و همچنین تس��تهای تزریق برای تعیین حجم موردنیاز اسید ۱۵ HCl
درصد ،میزان پمپاژ بهینه و فش��ار مورد انتظار در طول انگیزش استفاده
ش��د ۱۵ .لولهی آس��تری جانبی در فناوری اس��تخوان ماهی برای ایجاد
 ۶۰ش��اخهی جانبی در س��ازند نیاز بود .سه لنگر برای ایمنسازی لولهی
آستری در چاه بدون جداری برنامهریزی شد]3[.
 -5-1نصب فناوری استخوان ماهی

 4دادههای تزریق اسید در عملیات تحریک چاه[]3
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برای نصب سیس��تم فناوری اس��تخوان ماهی ،از ی��ک دکل حفاری تعمیری
اس��تفاده ش��د .بهمنظور ایجاد دسترسی برای لولهی آس��تری ،رفتوبرگشت
اندک��ی در چاه ب��دون جداره انجام ش��د .تجهیزات فناوری اس��تخوان ماهی
ساخته و به داخل چاه منتقل شدند و همچنین از جداری  ۲/۱ ۴اینچی برای
قرار دادن این فناوری در عمق موردنظر برای انگیزش اس��تفاده شد .هنگامی
که کفش��ک آستره به نقطهی موردنظر در چاه رسید ،چرخش برای کمک به
رس��اندن لولهی آستری به انتهای چاه ایجاد شد .هنگامیکه لولههای آستری
جانب��ی به مناطق هدف رس��یدند ،آویز لولهی آس��تری ،پکره��ا و همچنین
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نش��ان میدهد .این جدول افت فش��ار را پس از ی��ک دورهی اولیه تزریق که
س��وزنها به منطقهی نزدیک چاه وارد شدند ،را نشان میدهد .این افت فشار
در نرخ جریان ثابت تایید میکند که سوزنها در حال افزایش نفوذ به داخل
مخزن هستند]3[.

تجهیزات پمپاژ برای انجام عملیات پمپاژ اسید ،مورد استفاده قرار گرفتند .در
ادامه اس��ید  ۱۵ HClدرصد با س��رعت  ۸bpmپمپ شد .فشار ،نرخ جریان و
حجم ،تحت نظارت قرار گرفتند و با مقادیر مورد انتظار در طول کار ،مقایسه
ش��دند .عملیات پمپاژ طبق برنامه انجام ش��د و نشانگرهای فشار ،نفوذ کامل
سوزن ها را نشان دادند .این سوزنها در ۷درصد حجم محاسبه شده از نتایج
آزمایشگاهی به نفوذ کامل رسیدند .شکل 2شماتیک تکمیل چاه را با استفاده  -5-2نتایج
از  ۱۵لولهی آس��تری جانبی 3 ،لنگر حفره باز و یک کفشک آزادسازی اسید دستاوردهای متعددی در نخستین بهکارگیری این فناوری در یک سازند
نش��ان میدهد .ش��کل 3نیز دادههای پمپاژ در طول عملیات تزریق اس��ید را کربناته بهدست آمد از جمله]3[:
ش��اخهی جانبی ،هر کدام بهطول  ۴۰فوت ،در مدت زمان پمپاژ کمتر
از  ۵ساعت ایجاد شدند.
ثابت ش��د که تجهیزات این فناوری را میتوان بهطور ایمن و عملی در
یک چاه نصب کرد.
فناوری اس��تخوان ماهی طبق برنامه و بدون مشکالت عمده اجرا شد و
صحت مکانیکی تایید شد.
سوزنها با موفقیت وارد سازند شدند و اثر انگیزشی قوی داشتند.
اس��تقرار کامل سوزنها با توجه به نتایج جدول فشار ،تایید شدند .این
موض��وع همچنین تایید میکند که روش شناس��ایی مثبت ،موفقیتآمیز
بوده است.
قابلیت فناوری استخوان ماهی برای نفوذ در سازندهای سخت ثابت شد.
کاربردی و عملی بودن استفاده از فناوری استخوان ماهی در یک مخزن
 5مقایسهی تولید پیش و پس از انجام عملیات تحریک چاه با استفاده از
که دچار افت فشار شده است ،ثابت شد.
فناوری استخوان ماهی[]5
ثابت ش��د که نتایج آزمایش��گاهی ،یک روش موثر برای تخمین میزان
نفوذ و همچنین حجم موردنیاز برای تزریق اسید است.
لنگرهای حفره باز بهصورت موفقیتآمیز در چاه قرار داده شدند.
کفشک شناور بهصورت موفقیتآمیز بسته شد.
نتایج تولید ،انگیزش قابل توجه چاه با استفاده از فناوری استخوان ماهی
را تایی��د میکند .در زم��ان ارائهی گزارش ،چاه بهم��دت  ۸۰روز جریان
داش��ت .در  ۳۰روز اول ،چاه  ۸.۳برابر افزایش در ( IP-30تولید تجمعی
نفت در  30روز اول) را در مقایس��ه با تولید قبل نشان داد .شاخص تولید
در مقایسه با قبل از انگیزش ،تا  ۳۰برابر افزایش یافت .شکل 4مقایسهای
از تولید چاه پیش و پس از تحریک چاه را نشان میدهد .قابل توجه است
که کل حجم س��یاالت تولید ش��ده (گاز ،نفت و آب) تا  ۹.۳برابر پس از
انگیزش افزایش یافته اس��ت .این در حالی اس��ت که افزایش میزان تولید
آب و گاز معموال خوش��ایند نیس��ت اما در این آزمای��ش احتماال بهدلیل
تخلی��هی مخزن و افزایش نرخ تولید اس��ت که خود اثباتکنندهی اثرات
انگیزشی فناوری مورد استفاده است.
 -6راهبردهای پیاده سازی

 6راهبرد پیادهسازی فناوری استخوان ماهی

ب��ا توجه ب��ه اینکه مخازن ایران عمدتا از نوع کربناتهی ش��کافدار هس��تند و
همچنی��ن با توجه ب��ه موفقیتآمیز بودن فناوری اس��تخوان ماهی در چنین
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میادین��ی ،لذا این فناوری یک روش مناس��ب جهت بهب��ود بازیافت نفت در
مخازنی با مشخصات مخازن ایران است .فناوری استخوان ماهی چندین سال
اس��ت که بهصورت موفقیتآمیز در میادین نفتی مورد اس��تفاده قرار گرفته و
جا دارد که ورود آن به کش��ور تسهیل ش��ود .در خصوص ضرورت استفاده از
ای��ن فن��اوری در ایران باید چند نکته موردتوجه ق��رار گیرد .افزایش تولید از
مخازن نفت و گاز همواره مسالهی مهمی برای کشور ما بوده است که براساس
برنامهی پنجم توس��عه باید ت��ا پایان این برنامه ح��دود ۲/۵درصد به ضریب
برداشت نفت ایران افزوده ش��ود .از طرفی امروزه ۸۰درصد تولید نفت کشور
از میادینی اس��ت که در نیمهی دوم عمر خود قرار دارند .برای باال بردن نرخ
تولید از مخازن ،استفاده از روش های انگیزشی یکی از گزینههای موثر است.
در نتیجه ارائه ی راهبردی مناس��ب جهت اجرای پروژه ی فناوری اس��تخوان
ماهی ،امری ضروری اس��ت ت��ا از این طریق بتوان جهت رس��یدن به اهداف
بهکارگیری این فناوری گام برداشت .برای اجرای هرچه موفقتر عملیات این
فناوری و دستیابی به اهداف آن باید چند مرحله مطابق شکل 6طی شود.
 -7نتیجهگیری

بهگونـ��های کـه بـا کاهـش ریس��ـک و اس��ـتفاده از بیش��ـترین تـوان
مخـزن جایگزینی مناس��ب ،برای انگیزش به روش ش��کافت هیدرولیک
است .همچنین این فناوری میتوانـد بـه افزایـش بازیافـت نفت ،کاهش
بـرش آب و کاهش هزینههـای عملیاتی کمـک کند.
فناوری استخوان ماهی با موفقیت در یک چاه افقی در یک سازند آهکی
فش��رده در آس��تین ،تگزاس ،ایاالت متحده آمریکا ،بهکار برده ش��د .نصب
آزمایش��ی ثابت کرد که این سیس��تم را میتوان بهط��ور ایمن در یک چاه
نصب کرد .در نتیجهی اجرای این عملیات  60شاخهی جانبی در کمتر از 5
ساعت زمان پمپاژ ایجاد شد .همچنین تولید اولیه اثر انگیزش قابلتوجهی
ب��ا  ۸.۳برابر افزایش در  IP-30در مقایس��ه با میزان پی��ش از انگیزش و
افزایش  ۳۰برابری شاخص تولید نسبت به مقادیر قبلی را نشان داد.
صرفنظـر از پیچیدگـی شـرایط مخـزن و وجود انـواع عدم قطعیتها،
بـا توجـ��ه بـه وجود پتانس��ـیل برقـراری تولیـد ثابـ��ت و بهدنبـال آن
کاهش هزینههـا ،اسـتفاده از فـناوری استخوان ماهی میتوانـد در اکثـر
مخازن ایران بسـیار موثر باشـد.

با توج��ه به اینکه بیش از 85درصد مخ��ازن هیدروکربنی ایران از نوع
بس��ـتری مناس��ـب جهت اجـرای فناوری اس��تخوان ماهی بـا هـدف
کربناته بوده و اکثر آنها با معضل افت فش��ار مواجه هس��تند ،اس��تفاده از
روشهای مناسب انگیزشی جهت بهبود تولید ،ضروری بهنظر میرسد.
حداکثرسـازی بهرهوری از مخازن در ایران ایجاد شـود.
فن��اوری اس��تخوان ماهی با ایج��اد کانالهای با تراوای��ی زیاد ،موجب
بررسـی و شـناخت چالشهـای موجـود در اجـرای فـناوری استخوان
افزایش بهرهوری چاه میشود .این فناوری برخالف فناوری های انگیزشی ماهی انجام شود.
انجــام مطالعــات آزمایش��ــگاهی و شبیهس��ــازی فناوری استخوان
مرس��وم ،ارتباط کامل الیهها و دقت باالی انگیزش در ناحیهی مدنظر با
بهرهگیری از کمترین منابع موجود را تضمین میکند.
ماه��ی در مخــازن نفــ��ت و گاز ایــران جهــت بررس��ــی کارآیی آن
ای��ن فـن��اوری کاربردهـ��ای فراوانـ��ی در میادیـن نفـ��ت و گاز دارد ،انجام شود.
پیشنهادها

پانویس ها
10. risk of lost-time injury
11. drawdown
12. Statoil
13. Eni
14. Lundin
15. Shell
16. Total
17. BP

1. multilaterals stimulation technology
2. Fishbones technology
3. liner sub
4. Needle
5. jet nozzle
6. Dreamliner
7. Jetting
8. positive identification
9. Float shoe
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